MOS
Mobilní Operaèní Støedisko

Mobilní operaèní støedisko je multifunkèní polní kanceláø s moností pøenosu dat a hlasu rùznými
komunikaèními prostøedky. (tj. napø. VHF èi WiFi rádiovými stanicemi, Matra nebo Tetra terminály,
GSM/GPRS/EDGE modemy, satelitními terminály atp.) Jedná se o stavebnicový systém, který je moné
konfigurovat na základì konkrétních poadavkù uivatelù.

Obsah základní konfigurace MOS:
Komunikaèní prostøedky pro datové a hlasové sluby
(ruèní radiové stanice)
Komunikaèní prostøedky pro datové sluby
(GSM/GPRS/EDGE modemy)
Odolný notebook DOLCH NotePAC light
Dokovací stanice s FDD a DVD/CDRW modulem
Digitální fotoaparát
USB flash disk
GPS modul
Barevná tiskárna formátu A4
Komunikaèní router MaTrack
USB hub
Battery Pack Li-Ion
Napájecí adapter DC/DC (in 12-32V)

Mobilní Operaèní Støedisko
MOS je umístìn do mechanicky odolného, pøepravního plastového boxu (IP67). Tento box je vybaven
vestavbou pro bezpeèné uloení jednotlivých komponentù. Všechny tyto komponenty jsou umístìny tak,
aby byl pøi otevøení boxu umonìn jednoduchý pøístup k zaøízením a zajištìna ergonomie pøi práci. Box
disponuje ètyømi externími konektory (IP67) tj. USB, LAN, COM, POWER DC.
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MOS je komplexní a sofistikované øešení urèené pro práci v klimaticky a mechanicky nároèných
®
podmínkách. Umoòuje uivateli pracovat ve standardním SW prostøedí operaèního systému Microsoft
®
®
®
Windows a kanceláøského balíku Microsoft Office . To zajistí maximální kompatibilitu a konektivitu
se stávajícími IT systémy a dále pøívìtivé, uivateli dobøe známé prostøedí.
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Vestavìný router MaTrack automaticky zprostøedkuje bezdrátovou datovou komunikaci, respektive
vybere pøedem definovanou sí (komunikaèní prostøedek) dostupnou v dané lokalitì a naváe spojení.
Ruèními rádiovými stanicemi lze komunikovat nejenom datovì, ale i hlasem, vèetnì hlasitého pøíposlechu.
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MOS dále umoòuje barevný
tisk formátu A4 , popøípadì
i kopírovat podklady. Digitální
fotoaparát lze vyuít pro poøízení
video záznamù, fotografií,
zvukových záznamù a to vše
i bezdrátovì. GPS modul zajistí
dokonalejší práci s mapovými
systémy. Odolný USB flash disk
lze vyuít pro zálohování dat,
pøípadnì pro uloení zdrojových
databází èi zabezpeèených
aplikaèních dat. O napájení MOS
se stará vestavìná Li-Ion baterie
a v pøípadì vyuití palubní sítì
automobilu, zajistí napájení

(dobíjení) vestavìný DC/DC adapter. To je jen zlomek
vlastností Mobilního Operaèního Støediska. Vzhledem k široké monosti konfigurace a zakázkových úprav, jedná se
o stavebnicový systém, záleí jen na uivateli jakými
prostøedky bude MOS vybaven.
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